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Uttalelse om høringsnotatet «Staten og Den norske kirke – et tydelig skille»: 
 
Bragernes menighetsråd vil kommentere noen få, men viktige punkter i et ellers viktig dokument 

vedrørende kirkens framtid. 

 
Ad punkt 4: Det er viktig at det legges til rette for gode overgangsordninger og omstillingsprosesser, slik 

at det skapes trygghet og forutsigbarhet, både for de som nå er i prestetjeneste og med tanke på 

rekruttering til prestetjenesten. 
 

Ad punkt 5.2: Vi er glad for departementets beskrivelse av prestetjenesten og departementets forslag om i 

lovs form å verne om prestens uavhengighet, gitt i om med ordinasjonsløftet. 
 

Ad punkt 5.3: Vi er glad for at departementet søker å sikre bispetjenestens uanhengighet i fremtiden. 

Forslaget om biskopens rolle som et uavhengig organ i kirken støttes. 
 

Ad punkt 6: Vi stiller spørsmålstegn ved om det er hensiktsmessig at Kirkens lærenemnd foreslås nedlagt. 

En klageinstans er nødvendig, men det vil kunne komme saker som ikke er klager, men som trenger bred 
teologisk/jurdisk utredning. 

 

Ad punkt 8: Vi merker oss og er fornøyd med at departementet forutsetter at kommunene også i framtiden 
tar sin del av de økonomiske forpliktelsene overfor kirken, slik det er formulert i Kirkelovens § 15. 

 

Ad punkt 13: Vi vil understreke at organisering av arbeidsgiverforhold, herunder pensjonsordning, vil ha 
stor betydning for framtidig rekruttering til en prestegjeneste som allerede idag er sårbar. 

 

Ad punkt 14: Økonomi 
Det er ikke foreslått å foreta noen endringer i forhold til regnskaps-rapporterings- og styringsstrukturene. 

 Dette er begrunnet med en oppfølgingsmulighet fra Departementets side med hensyn til de kommunale 

forpliktelsene. Dette mener vi er fornuftig fra vårt ståsted.  Det blir således ingen endring i forhold 

til dagens regler, jfr. Kirkelovens §§ 9-14. 
  

Ad punkt 14.5: Kirken blir et eget rettssubjekt.  
Det er foreslått i Kirkelovens § 25 at Kirken skal følge regnskapsloven.  Det mener vi er riktig og er en 

konsekvens av omorganiseringen. Det kompliserte og krevende i den forbindelse er håndtering av 

pensjonsforpliktelsene.  Regnskapsloven krever at det skal avsettes for disse forpliktelsene, mens Staten 
ikke har samme avsetningsforpliktelse.  Dette problem skyver Departementet foran seg ved at de sier at de 

skal komme med egen forskrift senere.  Vi mener det burde vært løst nå.  Det riktige etter vår oppfatning 

hadde vært å bokføre forpliktelsen i åpningsbalansen og overført tilstrekkelig med midler til å dekke dette. 



 Her vil det med stor sannsynlighet bli «kamp» om kronene i fremtiden om det ikke gjøres.  Staten har 

erfaring med dette i forbindelse med omdannelse av de fylkeskommunale sykehusene. 

 
For rådet, 

Kristin Fæhn 

sokneprest 


